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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه الحمد هلل رب العالمین، 
 أما �عد: أجمعین.

فقد انتهى الكالم على أطراف الحدیث في البخاري، و�قي تقر�ره من �قیة الكتب، هذا الحدیث خّرجه 
: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا -رحمه هللا-اإلمام مسلم في صحیحه، الحدیث متفق علیه، فقال 

ر بن ابن وهب قال: حدثني یونس قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جاب
ث قال: قال  -صلى هللا علیه وسلم-عبد هللا األنصاري و�ان من أصحاب رسول هللا  �ان ُ�حدِّ

فبینا أنا أمشي «وهو ُ�حدِّث عن فترة الوحي فقال في حدیثه:  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
فإذا المَلك الذي جاءني �حراء جالًسا على �رسي بین السماء  ،فرفعت رأسي ،سمع صوًتا من السماء

 .تقدم ذ�ر الروا�ات: جالًسا، وجالٌس و�عرابها على الوجهین »واألرض
 ،فجئثُت منه فرًقا فرجعت فقلت: زملوني زملوني فدثروني«: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  

ْر . َوَر�ََّك َفَكبِّْر . ُقْم َفَأنِذْر . ثِّرُ {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ فأنزل هللا تبارك وتعالى:  ْجَز . َوِثَیاَ�َك َفَطهِّ َوالرُّ
 .وهي األوثان، قال: ثم تتا�ع الوحي »]٥: ١[المدثرَفاْهُجْر}

ثم قال: وحدثني عبد الملك بن شعیب بن اللیث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني ُعقیل بن  
خالد عن ابن شهاب قال: سمعت أ�ا سلمة بن عبد الرحمن �قول: أخبرني جابر بن عبد هللا أنه 

أنا ثم فتر الوحي عني فترًة، فبینا أنا أمشي فبینا «�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-سمع رسول هللا 
 ،�الهمز »فجئثتُ «في روا�ة یونس:  »فجثثتُ «ثم ذ�ر مثل حدیث یونس غیر أنه قال:  ،»أمشي

قال: وقال أبو سلمة: والرجز  »حتى هو�ت إلى األرض«بثاءین،  »فجثثت منه فرًقأ«وهنا قال: 
 .األوثان، ثم حمي الوحي �عد وتتا�ع

أخبرنا معمر عن الزهري بهذا اإلسناد  قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: 
ثُِّر}نحو حدیث یونس وقال: فأنزل هللا تبارك وتعالى:  ْجَز {إلى قوله:  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ َوالرُّ

كما قال ُعقیل، قال: زحدثنا  »فجثثت منه«قبل أن ُتفرض الصالة. وهي األوثان، وقال:  }َفاْهُجْر 
زهیر بن حرٍب قال: حدثنا الولید بن مسلم قال: حدثنا األوزاعي قال: سمعت �حیى �قول: سألت 

ثُِّر}أ�ا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال:  فقال: سألت  }اْقَرأْ {، فقلت: أو  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ
ثُِّر}ُل؟ قال: جابر بن عبد هللا: أي القرآن ُأنزل قب قال  }اْقَرأْ {فقلت: أو  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

جاورت �حراء شهًرا، فلما قضیُت «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول هللا 
فنودیُت فنظرت أمامي وخلفي وعن �میني وعن شمالي، فلم أر  ،جواري نزلُت فاستبطنت الوادي

-یت فنظرت فلم أر أحًدا، ثم نودیت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواءثم نود ،أحًدا
فأتیت خد�جة فقلت:  ،فأخذتني رجفة شدیدة، فأخذتني رجفة شدیدة ،-م�عني جبر�ل علیه السال
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ثِّرُ : -عز وجل-دثروني فدثروني، فصبوا علي ماًء فأنزل هللا  . َوَر�ََّك َفَكبِّْر . ُقْم َفَأنِذْر . {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ
ْر} قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا  »]٤: ١[المدثرَوِثَیاَ�َك َفَطهِّ

علي بن المبارك عن �حیى بن أبي �ثیر بهذا اإلسناد، وقال: فإذا هو جالٌس على عرٍش بین 
 السماء واألرض.

الُمعلم للمازري بدون ترجمة، �سرد ما �حتاجه من ألفاظ الحدیث تراجم الُشرَّاح على الحدیث: أّوًال 
ا مناسب لوقته؛ ألنه أول أو من أوائل الشروح  .لیشرحها، و�ما هو معلوم شرح مختصر جد�

قال: ُیروى: فحثثُت �الحاء غیر المعجمة  »فجثثت منه فرًقا«: -صلى هللا علیه وسلم-شرح قوله  
وا�ات التي تقدمت �لها: فجئثت �الهمز أو فجثثت بثاءین، هنا �قول: ومعناه: أسرعت خوًفا منه، الر 

یروى فحثثت �الحاء غیر المعجمة ومعناه أسرعت خوًفا منه، و�روى: فجثثت و�روى فجئثُت، قال 
الهروي: وقالوا: جئف الرجل جئف �الفاء الرجُل وجئث وُجثَّ أي فزع، ُجّث أصل جثث من جثثت 

أن الفاء والثاء تتقار�ان �أتي إحداهما مكان األخرى، مثل: الجدث  وجئثت وجئف �الفاء معلوم
 .والجدف

إكمال الُمعلم للقاضي عیاض ذ�ر حدیث حدیث جابر ضمن الترجمة السا�قة التي ذ�ر فیها  
، فذ�ر األحادیث ثم -صلى هللا علیه وسلم-حدیث عائشة، قال: �اب بدء الوحي إلى رسول هللا 

المجئوث والمجثوث المذعور الفزع، ولم �قیَّد عن أحد من شیوخنا �الحاء قال: ُنقل عن الكسائي 
لكنه وقع  ،المهملة، بهذا یرد على المازري، ولم �قید عن أحد من شیوخنا �الحاء المهملة في مسلم

كذلك للقا�سي في موضع في البخاري وفسره �أسرعت وال �صح معناه، و�یف �صح تفسیره �أسرعت 
فكیف �جتمع السقوط  ؟أي سقطت من الفزع »حتى هو�ت إلى األرض«حدیث: وهو قد قال في ال

 واإلسراع؟ 
؟ ال سیما إذا صّحت الروا�ة ایجمع بینهمفنه أسرع ثم سقط من السرعة إ :لكن أال �مكن أن �قال

 �المهملة، إذا صحت الروا�ة �المهملة �ما قال المازري. 
بًعا لحدیث عائشة السابق �قوله: أحادیث بدء الوحي، وقد ثالًثا: إكمال الُمعلم لُألبي ترجم األُبي ت

 .تقدم
 .را�ًعا: السنوسي مكمل إكمال اإلكمال ترجم له تبًعا لحدیث عائشة: �اب بدء الوحي 
خامًسا شرح النووي على صحیح مسلم: المنهاج المعروف المشهور ترجم له تبًعا لحدیث عائشة  

 .-صلى هللا علیه وسلم-�قوله: �اب بدء الوحي إلى رسول هللا 
 -له: �اب بدء الوحي إلى رسول هللاسادًسا: فتح الُملهم �شرح صحیح مسلم ترجم له �الحاشیة �قو 

 .-صلى هللا علیه وسلم
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صلى -سا�ًعا: الُمفهم لما أشكل من تلخیص مسلم ترجم له: �یف �ان ابتداء الوحي إلى رسول هللا 
وانتهاؤه؟  -صلى هللا علیه وسلم-�یف �ان ابتداء الوحي إلى رسول هللا  وانتهاؤه؟ -هللا علیه وسلم

 في الباب ذ�ر انتهاء؟ 
 طالب:...

 ؟ ءابتداء وانتها
 طالب:...

 وهذا في أول ما نزل.  ،لیس في الباب ذ�ر النتهائه؛ ألن انتهاءه في آخر ما نزل
وهو شرح  ،صدیق حسن خانثامًنا: السراج الوهاج من �شف مطالب صحیح مسلم بن الحجاج 

من الوحي. وهذا  -صلى هللا علیه وسلم- لمختصر المنذري ترجم �قوله: �اب ما بدئ �ه رسول هللا
في أبواب التفسیر تفسیر القرآن ومن تفسیر سورة  -رحمه هللا-الحدیث أخرجه اإلمام الترمذي 

أبواب، ثم �قول: ومن تفسیر  :هذه ترجمة یترجم بدون �اب، أّوًال بدون �تاب إنما �قول ،المدثر
سورة المدثر قال: حدثنا عبٌد بن حمید قال: حدثنا عبد الرزاق عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 

وهو ُ�حدِّث عن فترة الوحي فقال في  -صلى هللا علیه وسلم-بن عبد هللا، قال سمعت رسول هللا 
الملك الذي جاءني �جراء جالٌس بینما أنا أمشي سمعت صوًتا من السماء فرفعت فإذا «حدیثه: 

فجثثت منه رعًبا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني فدثروني، فأنزل  ،على �رسي بین السماء واألرض
ثِّرُ هللا تعالى:  ْجَز َفاْهُجْر {إلى قوله:  ]٢: ١[المدثر}ُقْم َفَأنِذر. {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ قبل أن تفرض  »}َوالرُّ

الصالة، قال أبو عیسى: هذا حدیث حسن صحیح، والمناسبة للباب واألبواب في الجملة �لها في 
 التفسیر، والتفسیر �اب خاص في تفسیر سورة المدثر.

في  ،في التفسیر من السنن الكبرى  ،في سننه الكبرى  ،الحدیث أخرجه النسائي في سننه الكبرى 
التفسیر من السنن الكبرى، السنن الكبرى تشتمل على �تب ال توجد في الصغرى، السنن الكبرى 

ا التشا�ه  ،التي ال خالف في تألیف النسائي لها، تختلف عن الصغرى المجتبى التشا�ه �بیر جد�
ا وجد في وقد ی ،تنفرد الكبرى �كتب وز�ادات في �عض األحادیث إال أنه ،بین الكتابین �بیر جد�

لكنه قلیل. على خالف بین أهل العلم في الصغرى المجتبى هل  ،الصغرى ما ال یوجد في الكبرى 
 أو من اختصار ابن الُسّني؟  ،-رحمه هللا-هي من اختصار النسائي 

النسائي لما عرض سننه على أمیر الرملة قال له: لو جردت لنا الصحیح أو اخترت لنا األصح 
 :ل على أن النسائي هو الذي تولى االختصار، وجمع من أهل العلم �قولون فاختصرها هذا ید ،منها

 واألكثر على أنه من اختصار اإلمام النسائي.  ،إن الذي اختصر المجتبى من الكبرى هو ابن الُسّني
رحمه -نأتي إلى الكبرى والتفسیر، النسائي له تفسیر مطبوع في مجلدین تفسیر اإلمام النسائي 

الموجود في السنن الكبرى أو أّلفه استقالًال؟ �عني هل هو ُمستل من السنن الكبرى ، هل هو -هللا
أو مؤلف استقالًال؟ هو له مخطوطات مستقلة، هذا ال ُ�ختلف فیه، �تاب التفسیر لإلمام النسائي 
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 -رحمه هللا-مخطوط في مخطوطات مستقلة عن السنن الكبرى، وهذا ما جعل الحافظ الذهبي 
ف التفسیر على جهة االستقالل، و�ن �ان في الكبرى تفسیر، �عني نظیر ما لإلمام �قول: إنه ألّ 

وله أدب مفرد، لكن  ،له �تاب األدب في الجامع -رحمة هللا علیه–البخاري في األدب، البخاري 
الفیصل في مثل هذا الخالف تطبیق الكتابین، طبقنا األدب المفرد على ما في الجامع فالبون 

شرط یتفق وال األحادیث تتفق، األحادیث مختلفة تماًما، وُسمي األدب المفرد، بینما شاسع، ال ال
، اللهم إال ا�بیرً  اسنن النسائي لو طبقنا هذا الكتاب المستقل على ما في سننه الكبرى وجدنا تشابهً 

ُیروى أ�ًضا �عني السنن الكبرى مرو�ة من طر�ق �ما فیها التفسیر، والتفسیر  ،في روا�ة الكتابین
 . من طر�ق ثانٍ 

وألحمد  ا،�قول: التفسیر �تاب مستقل، �ما أن للبخاري تفسیرً  -رحمه هللا-وهذا جعل الحافظ الذهبي 
إن التفسیر هذا مأخوذ من  :تفسیر، للنسائي تفسیر، وأكثر أهل العلم وأكثر من ترجم للنسائي قال

 .ولیس له تفسیر مفرد على جهة االستقالل ،سننه الكبرى 
أو فصل من  ،�عني نظیر ما اختلفوا في اختالف الحدیث لإلمام الشافعي هل هو �تاب مستقل 

ب من �تب األم لإلمام الشافعي �ختلفون في هذا اختالًفا �بیًرا، افصول أو �اب من أبواب األم؟ �ت
 عني األمر� ،سهل اأو مضافً  اواألمر في هذا سهل، �عني النسبة صحیحة للمؤلف، و�ونه مفردً 

جار من الطا�عین أخذوا �سلكون مسالك تجار�ة، یبحثون الكسب من سهل �عني، لكن �عض الت
�عد أن اشترى  فتجد الكتاب الواحد ُ�ستل منه �تب، ثم طالب العلم �شتري الكتاب �امًال  ،ورائها

هذه الكتب التي خرجت، �عني مثًال قصص األنبیاء للحافظ ابن �ثیر هو �حروفه في البدا�ة 
بدء الخلق ها�ة، السیرة النبو�ة للحافظ ابن �ثیر، الشمائل البن �ثیر �لها في البدا�ة والنها�ة، والن

للحافظ ابن �ثیر مأخوذ من البدا�ة والنها�ة، فیفضل طالب العلم رأى هذا الكتاب اشتراه وهو عنده 
 .البدا�ة والنها�ة وال �علم

فهذا ال شك إنه إرهاق لطالب العلم �ما ال  المقصود أن مثل هذا إذا �ان القصد منه هو الكسب 
و�حرص على نسخة صحیحة  ،طائل تحته، �عني �كفي أن �شتري طالب العلم البدا�ة والنها�ة

إلى أن جاءت طبعة الشیخ  ،وفیها أسقاط ،متقنة؛ ألن الطبعات الطبعة القد�مة فیها أغالط �ثیرة
ن �ثیر دار ابن �ثیر ممتازة. �عني من أراد عبد هللا التر�ي جیدة في الجملة، ثم جاءت طبعة اب

-المزعومة بین النبيأن �ختبر مثًال حتى التفسیر جاء فیه مثل هذا، الوثیقة التي وقعت في خیبر 
و�تب  :�عني في تفسیر ابن �ثیر وفي البدا�ة والنها�ة في موضعین ،والیهود -علیه الصالة والسالم

لیستدل �ه على أن هذه  ؛حافظ ابن �ثیر إنما أورد هذاعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، ال
وهم  -رضي هللا عنه وأرضاه-وعلي ال یلحن  ،الوثیقة مكذو�ة؛ ألن فیها و�تب علي بن أبو طالب

ألن علي  ؛�تبوا على الجادة علي بن أبي طالب، �عني ابن �ثیر نّص على أنها مكذو�ة ،صححوا
بن أبي طالب ال یلحن وتصححون موضع الشاهد موضع الرد؟ انتهى، فمثل هذه األمور تبین 
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مدى دقة الطا�ع والُمحقِّق، �عني الفائدة التي من أجلها أورد الحافظ ابن �ثیر هذه الوثیقة لیبطلها 
 أزالوها، تصرفوا فیها حتى زالت.

 طالب:...
بق واحد؛ ألن األسانید التي ذ�رها الحافظ الِمزي في السنن ما تیسر لي هذه، لكن تطاأنا �هللا 

ة ،، ال بد من المطابقما تیسرف الكبرى هي التي في التفسیر، �عني �النسبة للمدثر أما الكتاب �امًال 
و�هذا یتبین، ألنه �یف یوجد اختالف مع إمكان رفع الخالف، �عني إذا وجدنا  ،ال بد من مطا�قته

�تاب  :�تاب مستقل؟ ما نحتاج أن نقول :الذي في الكبرى نحتاج أن نقولالتفسیر �حروفه هو 
 ما في اختالف الحدیث.مثل  ،مستقل

 طالب:...
 ین؟أهذه 

 طالب:...
 ، عند وانتهاؤه عند القرطبي.تدمق، هذه تنعم

 طالب:...
 لكن ما ذ�ر �یف انتهى، والخالف في آخر ما نزل.

 طالب:...
 انتهى؟ �عني بدأ �اقرأ وانتهى �اقرأ؟ماذا ال ال �قصد هذا، ما هو واضح، 

 طالب:...
 لكن �یفیة االنتهاء؟ ،كیفیة النزول

 طالب:...
 �عد استمر عشر�ن سنة. ،�عد ما فتر استمر عشر�ن سنة

 طالب:...
�عني إن  ،هذا البدا�ة وهذه النها�ة ،هذا ما هو بواضح، ال ال الكالم في أول ما نزل وآخر ما نزل

 كان المقصود هذا. 

الحدیث خّرجه اإلمام النسائي في سننه الكبرى في التفسیر قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا 

ُحَجین بن الُمثنى قال: حدثنا اللیث عن ابن شهاب قال: سمعت أ�ا سلمة بن عبد الرحمن �قول: 

 ...�قول -صلى هللا علیه وسلم-أنه سمع رسول هللا  -ي هللا عنهمارض-أخبرني جابر بن عبد هللا 

ثم فتر الوحي عني فترة فبینما أنا أمشي سمعت صوًتا بین السماء واألرض فرفعت «إلى أن قال: 

فجئثُت  ،فإذا المَلك الذي جاءني �حراء قاعد على �رسي بین السماء واألرض ،�صري ِقبل السماء
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-عز وجل-فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني فدثروني، فأنزل اله  ،رضفرًقا حتى هو�ت إلى األ

ْجَز َفاْهُجْر}:  ْر. َوالرُّ ثُِّر. ُقْم َفَأنِذْر. َوَر�ََّك َفَكبِّْر. َوِثَیاَ�َك َفَطهِّ قال أبو  »]٥: ١[المدثر{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

: أخبرني محمود بن خالد قال: -رحمه هللا-سلمة: الرجز األوثان، ثم حمي الوحي وتتا�ع، ثم قال 

حدثنا عمر عن األوزاعي قال: حدثني �حیى بن أبي �ثیر قال: سألت أ�ا سلمة: أي القرآن نزل 

ثُِّر}قبُل؟ قال:  قال: سألت جابر بن  {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}قلت: أو  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

ثُِّر}؟ قال: ي القرآن نزل قبلُ أعبد هللا:   {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}قلُت: أو  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

-صلى هللا علیه وسلم-؟ قال -صلى هللا علیه وسلم-قال جابر: أال أحدثكم �ما حدثنا �ه رسول هللا 

فنظرت أمامي  ،فلما قضیت جواري نزلُت فاستبطنت �طن الوادي فنودیت ،جاورت �حراء شهًرا«: 

ثم نودیت  ،ثم نودیت فنظرت أمامي وخلفي فلم أر شیًئا ،وخلفي وعن �میني وشمالي فلم أر شیًئا

فإذا هو على  ،فنظرت أمامي وخلفي وعن �میني وعن شمالي، فلم أر شیًئا ثم نظرت إلى السماء

{َ�ا َأیَُّها : -عز وجل-فأنزل هللا  ،ني رجفة فأتیت خد�جة فأمرتهم فدثرونيالعرش في الهواء، فأخذت

ْر} ثُِّر. ُقْم َفَأنِذْر. َوَر�ََّك َفَكبِّْر. َوِثَیاَ�َك َفَطهِّ  ،قال أبو عبد الرحمن: خالفه شیبان »]٤: ١[المدثراْلُمدَّ

، �شیر إلى العلل، اتفسیرً  أوصغرى  أوخالفه شیبان، هذه میزة النسائي في سننه. سواء �انت �برى 

�شیر إلى العلل، وال شك أن هذه میزة لإلمام النسائي ال ینتبه لها �ثیر من المتعلمین، لكنها �النسبة 

 للمهتمین بهذا الشأن في غا�ة األهمیة.

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 كالم أئمة.
 طالب:...

 كثیر من األئمة �فضل النسائي على مسلم في هذا الباب.
 الب:...ط

 مسلم؟...  لكن. هذا ز�ن. هذا طیب نعم
 طالب:...

 استعرضنا.
 طالب:...

 روا�ات البخاري استعرضناها، مّر فیها شيء؟ ما نذ�ر، البخاري أنت متأكد �ا محمد؟
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 طالب:...
 راجعتها متى؟

 طالب:...
 �عولون على المستخرجات، لمن الجامع الصحیح؟

 طالب:...
الجمع بین الصحیحین من المتقدمین �عولون على المستخرجات، ما إذا من، مباشرة أما أصحاب 

 ما ذ�رتها.  لكن؟ تهمني هذه الز�ادات �یفترك هذا ولكن 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 هي؟ما 
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

 ما مرت وال من الصحیح. أخذنا الصحیح مباشرة بنفس الحدیث حدیث جابر؟
 طالب:...

 حدیث عائشة؟
 طالب:...

 ما هو معقول.
 طالب:...

لكن لو المعول على الجمع بین  ،هذه فائدة مهمة، ما راجعت، الجمع بین الصحیحین لو راجعت
الصحیحین سواء �ان لعبد الحق أو الحمیدي مشكلتهم تعو�لهم حتى جامع األصول لو أن �تاً�ا 

لكن اإلشكال مثل هؤالء الذین  �منزلة جامع األصول أخذ من األصول مباشرة ألفاد فائدة عظیمة،
ال توجد في الصحیحین، ال توجد في  او�وردون ألفاظً  ،یتجوزون  ،�جمعون بین الكتب یتجوزون 

 بل هي في المستخرجات. ،الصحیحین
 طالب:...

 ، ما هو �البخاري، هذه طر�قته. من المقاصدهذا ما  ؟�عني ترجم علیه الُمفهم؟ وهو �قصد

ثم قال: أخبرنا الر�یع بن محمد بن عیسى قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شیبان عن �حیى بن أبي 

الزهري أن جابر بن عبد هللا أخبره أن أول شيء  ظقار كثیر قال: حدثني إبراهیم بن عبد هللا بن 
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ثُِّر}نزل من القرآن   -هللا علیه وسلم صلى-، قال جابر: سمعت رسول هللا ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

فلما قضیت جواري أقبلت ببطن الوادي فنادى مناٍد، فنظرت عن �میني  ،جاورت �حراء«�قول: 

 ،وشمالي وخلفي فلم أر شیًئا، فنظرت فوقي فإذا جبر�ل جالٌس على عرش بین السماء واألرض

�ارًدا فأنزل:  وصبوا علي ماءً  ،فدثروني ،دثروني دثروني :فأقبلت إلى خد�جة فقلت ،فجئثُت منه

ثُِّر}  .یر سورة المدثر من تفسیر النسائيهذا الحدیث بروا�اته في تفسو  »]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

 طالب:...
 ورآه مرتین له ستمائة جناح قد سد األفق. ،على صورته، على صورته، على صورته ،ال

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 .�قلما تكرر الشيء شك أنه �ل ههو ما فی

: حدثنا الولید بن مسلم قال: حدثنا -رحمه هللا-رواه اإلمام أحمد في المسند قال أ�ًضا الحدیث  
حدثنا علي بن المبارك عن �حیى بن  :األوزاعي أنه سمع �حیى ح وو�یع، حدثنا و�یع، وو�یع قال

مبتدأ خبره  ،دالمعنى �عني المعنى واح ،ودذه �ستعملها اإلمام أحمد وأبو داأبي �ثیر المعنى. ه
، نسبة إلى َمعن،  محذوف تقدیره: المعنى واحد، وقد تلتبس �النسبة، حدثنا فالن بن فالن المعنيُّ

 .فینتبه لمثل هذا، هذا غیر هذا
 طالب:...

 ؟ ماذا
 طالب: .......

ال، المعنى �عني المعنى واحد. واضح هذا؛ ألنه یروي من طر�قین ال یلزم أن �كون �اللفظ إنما 
 المعنى واحد.

 طالب:...
ثُِّر}أي القرآن أنزل قبل؟  :قال: سألت أ�ا سلمة  قال �حیى: فقلت ألبي  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

 .سلمة: أو اقرأ، الحدیث بنحو ما تقدم
قال: حدثنا الولید بن مسلم ثم قال:  اعلى �ل حال في المسند في الطبعة المحققة الخمسین مجلدً  

حدثنا حجاج ثم قال: حدثنا روح، یالحظ علیه أنه حذف اإلمام أحمد وعبد هللا، األصل: حدثنا عبد 
هللا قال: حدثني أبي، المسند األصلي، أو حدثنا عبد هللا عن شخص آخر غیر اإلمام أحمد في 

روا�ة القطیعي عن غیر اإلمام أحمد وعن غیر  أ�ًضازوائد عبد هللا بن أحمد، وزوائد القطیعي لها 
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عبد هللا. هؤالء یتصرفون مثل تصرف الشیخ أحمد شاكر، وهذا التصرف لیس �مرضي، ال من 
الشیخ أحمد شاكر وال ممن فوقه وال ممن تحته، الكتاب ُوضع هكذا الكتاب ُوضع هكذا، فال �جوز 

 التصرف فیه، إال في حدیث آخر حدیث آخر. 
أن هللا تعالى تا�ع على رسوله الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما  -ضي هللا عنهر -عن أنس 

�عد، حدیث أنس ال من حدیث عائشة وال  -صلى هللا علیه وسلم-كان الوحي ثم توفي رسول هللا 
 من حدیث جابر.

 طالب:...
ني في اختصار شدید �ع ،هذا اختصار ،، و�دء الوحي حدیث عائشةفقطهو األول حدیث جابر 

 .ثم أردفه �حدیث جابر ثم حدیث أنس ،الكتاب، فأورد حدیث عائشة
 طالب:...

ن مباحثنا، حدیث أنس ما �عد مّر علینا، لكن یبقى أن حدیث أنس عند مسلم زال اإلشكال لیس م
 ؟�عني إذا ما عزاه للصحیحین ما قال. ًئاالبخاري؟ ما بّین شی أو

 طالب:...
 هذه النسخة تختلف، ال ال، فیه أحمر، لكن هذا ما هو �أحمر. تال ما هو �أحمر إال إذا �ان

 طالب:...
 أسود. خالص. 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
حدیث أنس، المقصود أنه ما �عد مّر علینا �عني ما هو، و�ن �ان حدیث أنس في مسلم في هذا 

 الباب فتصح ترجمة صاحب الُمفهم. 
 طالب:...

 �عني ما هو بنفس الباب.
 ..طالب:.

 ین؟أ
 طالب:...

القرطبي جمع روا�ة أنس أو  لعل�عني  ،�عني في آخر الكتاب في آخر الكتاب ،في �تاب التفسیر
: حدثنا الولید بن مسلم -رحمه هللا تعالى-حدیث أنس مع حدیث عائشة وجابر، قال اإلمام أحمد 

�عني �حیى بن أبي  ،قال: حدثنا األوزاعي أنه سمع �حیى ح وو�یٌع قال: حدثنا علي بن المبارك
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ثُِّر}الكثیر المعنى قال: سألت أ�ا سلمة: أي القرآن أزل قبل؟ فقال:  قال  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ
 ه على شرط الشیخین.قرأ؟ الحدیث بنحو ما تقدم و�سنادفقلت ألبي سلمة: أو ا :�حیى

ثم رواه من �عد ذلك فقال: حدثنا حجاج قال: حدثنا لیث قال: حدثنا ُعقیل عن ابن شهاب قال: 
صلى هللا -سمعت أ�ا سلمة بن عبد الرحمن �قول: أخبرني جابر بن عبد هللا أن سمع رسول هللا 

فبینا أنا أمشي سمعت صوًتا من السماء فرفعت  ،ثم فتر الوحي عني فترة«�قول:  -علیه وسلم
 .فذ�ره �مثل ما تقدم ،»ي �صر 

ثم رواه قال: حدثنا روٌح قال: حدثنا محمد بن حفصة قال: حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن  
، في -صلى هللا علیه وسلم-عبد الرحمن عن جابر بن عبد هللا قال: ُحبس الوحي عن رسول هللا 

وُحبب إلیه الخالء، فجعل �خلو في حراء، فبینما هو مقبل من حراء إذ فبینما هو مقبل  ،أول أمره
من �الم جابر یتحدث عن  �عني في األول تجر�د »إذا أنا �حٍس من فوقي فرفعت رأسي«من حراء 

انتقل الحدیث الكالم إلى النبي  »من فوقي إذا أنا �حس«، ثم قال: -علیه الصالة والسالم-النبي 
فلما رأیته  ،فإذا الذي آتني �حراء فوق رأسي على �رسي ،فرفعت رأسي«، -ى هللا علیه وسلمصل-

فلما «�عني جئثت خفُت، فسبب اإللقاء هو الخوف،  »جئثُت على األرض جئثت على األرض
ثُِّر. ُقْم أفقت أتیت أهلي مسرًعا فقلت: دثروني دثروني، فأتاني جبر�ل فقال:  َفَأنِذْر. {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

ْجَز َفاْهُجْر} ْر. َوالرُّ : -رحمه هللا-ثم رواه �عد ذلك قال . »]٥: ١[المدثرَوَر�ََّك َفَكبِّْر. َوِثَیاَ�َك َفَطهِّ
حدثنا عفان قال: حدثنا أ�ان العطار قال: حدثنا �حیى بن أبي �ثیر قال: سألت أ�ا سلمة بن عبد 

ثُِّر}{َ�ا َأیُّهَ الرحمن: أي القرآن نزل أول؟ قال:  ، قلت: فإني أنبئت أن أول سورة ]١[المدثر:ا اْلُمدَّ
فذ�ر حدیث بنحو ما تقدم. هل نحتاج إلى ذ�ر المناسبة بین  {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}نزلت 

 ما نحتاج؟ أم  ،الحدیث والترجمة
 طالب:...

 ما نحتاج؟أم نحتاج 
 طالب:...

 . نعمفي المسند 
 ؟ماذا

 طالب:...
لكن الرا�ط بینه و�ین الترجمة  ،ألنه مرتب على المسانید ؛نعم هو رتب على المسانید ،تراجم هما فی

أنه من روا�ة جابر والترجمة �جابر، بهذا نكون أنهینا الكالم على الحدیث، وسنبدأ �الحدیث الذي 
 یلیه �عد هذه اإلجازة القصیرة.

 طالب:...
 الواقع �شهد له.
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 طالب:...
إنه حدیث ومثله ال �مكن  :هل نقول ،الحدیث شدید الضعف أو موضوع ثم �حروفه وقعافترض أن 

 .ص فانتظر الساعة، ُشقَّ أبو قبیص�عني إذا ُشقَّ أبو قبی ؟أن �كون �الرأي؛ ألنه خبر عن ُمغیَّب
 طالب:...

 .هذا ما �مكن أن �قال �الرأي ؟؟ �مكن هذاایلزم منه أن �كون حدیثً 
 طالب:...
، �عني مثل هذه األمور األمور المقطوع بها ال ال ما  هو �جدید الحدیث، ال ال قد�م قبل أن ُ�شقَّ

�عني إذا وقع قبل أن تقع ال �مكن أن نحكم �صحة الخبر، و�ذا وقعت فال نحتاج إلى الخبر، ال 
إن هذا الضعیف ضبط وشهد  :فقط فنقول اسیما إذا �ان إسناده شدید الضعف، لكن إذا �ان ضعیفً 

، �عني أمور ظنیة، شق أبي قبیصهناك أمور ظنیة �عني انطباقها ما هو مثل انطباق  ،له الواقع
بق جاوز �ثیر ممن �تب في اإلعجاز فطمخترعات ومخترعات تطبق علیها النصوص، بل ت

ا، هم طبقوا النصوص على نظر�ات، نظر�ات، راجت مدة ثم ُ�ذبت هذه النظر�ات، ووجد ما ینقضه
علیها أحادیث مثل هذا ال �جوز �حال، أن نعرِّض النصوص للنفي واإلثبات، �عني نجعل األعداء 

 فإذا صدقناهم ووافقناهم نفوه، نصیر ألعو�ة، إمعات. ،یلعبون بنا و�عقائدنا، �طبقون على شيء
  طالب:...

ل المسلمین من ردود وحصل من ُجها ،، وحصل هذا مراًراشك أنهم �شككون  هین؟ ألن ما فیأ
األفعال ما �ذب �ه القرآن، ُ�تب قبل ثالثین سنة براءة الیهود من دم المسیح، براءة الیهود من دم 

؟ أن یوقع بین الیهود ماذاالمسیح، �تب من �تب من ُجهال المسلمین ُ�كذب هذه البراءة، من أجل 
شبه مثل هذا والكتا�ات فیما �طرح ما �ُ  والنصارى، فوقع في تكذیب القرآن، نعم یوجد من التصرفات

به في وسائل اإلعالم تجعل �عض الناس �سارع إلى النفي أو اإلثبات؛ ألمر مقطوع و�لقى من الشُّ 
 �ه من أجل ردة فعل لقوٍل قیل أو فعل حصل. 

مطا�قة المخترعات العصر�ة لما جاء عن خیر البر�ة، �تاب وأدخل فیه أشیاء عسفها عسًفا عسف 
أجلها عسًفا، �ذلك الذین �كتبون في اإلعجاز �حصل لهم شيء من هذا، �عني  النصوص من

وهناك أمور مقطوع بها، �عني سئل واحد عن  ،هناك أمور واضحة، وهناك أمور �عني غلبة ظن
�سمونه؟ االحتباس الحراري، وقالوا إنه في سنة ألفین وخمسین ال ماذا سبب ما �شاع من الحراري 

تصیر الحرارة إلى ما أدري �م قالوا، ُسئل واحد ممن یتكلمون  ،على األرض �مكن أن �طاق العیش
في اإلعجاز قال: هذا سببه الذنوب، هذا �الم صحیح إن حصل فهو مصیبة فبما �سبت أید�كم 

وعّقب �عد ذلك: قائًال: والسبب المحسوس استنزاف خیرات األرض �البترول  ،و�عفو عن �ثیر
 ظ التوازن الحرارة والبرودة في جوف األرض.ألنها هي التي تحف ؛وغیره

 طالب:...
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ال ال ما هو ینظر إلى شيء ظاهر، لو قال مثًال الحرارة سببها أدخنة المصانع ولهب النیران التي 
تمشي، �عني تصور في  التي�سبب السیارات  ؛�عني ز�ادة الحرارة في المدن واضحة ،تخرج منها

دفا�ة، مع  �منزلةفي آن واحد تشتغل، سیارات فیها حرارة شدیدة، فهي الر�اض ملیون دفا�ة تمشي 
لكن حینما  ،وهذا أمر محسوس، �عني مقبول ،هذا األسفلت ومع المصانع ومع �ذا تز�د الحرارة

ن سبب االحتباس الحراري استنزاف خیرات األرض التي تحفظ التوازن من حیث الحرارة إ�قول 
 والبرودة، �هللا المستعان.

 طالب:...
 هو اختبار انتقى هذه الروا�ة، انتقى هذه الروا�ة.

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
نقول إن هذا الضعیف  ا�عني هو مطا�قة �لیة �عني، �عني مطا�قة حرفیة. حرفیة و�ان ضعیفً 

 المانع؟ �ما لو وافقه ثقة. ماحفظ، 
 طالب:...

 ال ال، أشار بهذا، ال أشار �ه.
 طالب:...

 أنت عندك �تب وعندك قدرة.ا�حث �ا أخي 
 طالب:...

 یتكلمون عن هذا.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 فیه؟ماذا 
 طالب:...

، �ما أخبر عما �قع في -علیه الصالة والسالم-ال، مطا�قة حرفیة، �عني وقوع ما أخبر �ه النبي 
ب فیه، أما ما نه حقیقة؟ إذا وقعت إذا وقعت ما ال مجال للغیأآخر الزمان. �ل الكالم متى تجزم 

صلى هللا علیه -دامت قابلة لألخذ والرد وما ثبتت فهي ما زالت نظر�ة، �عني حینما �خبر النبي 
أن الظعینة تمشي من �ذا إلى �ذا وحصل، وأخبر عن أبي ذر أنه �موت وحده، ومات  -وسلم

 نظر�ة؟ حقائق هذه.أم هذا حقیقة وحده، 
 طالب:...
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 ؟ماذا
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 ما شافوه، ال ال. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. دوران األرض، شيء خفيحقیقة  ما یدر�ه عن
 هذا؟ قرأنا ؟العلماء یرى أنه متساهلحیث إن �عض  ،ما شرط الحاكم في المستدرك�قول: 

 طالب:...
 ما ُأجیب عنه؟

 طالب:...
شرط ى لعأراد أن �ستدرك على الصحیحین أحادیث صحیحة  -رحمه هللا-المقصود أن الحاكم 

الشیخین، وقال: أنا أستعین هللا على إخراج أحادیث رواتها ثقات احتج �مثلها الشیخان، ومع ذلك 
عند التطبیق أخّل بهذا الشرط، و�ُثر خروجه عن هذا القید و�ثرت في �تا�ه األحادیث الضعیفة 

في  ، متساهًال نعم متساهًال  الموضوعة، �ان متساهًال والمنكرة، ووجد فیه �عض األحادیث 
التصحیح، �ثیًرا ما �قول على شرط الشیخین أو على شرط على أحدهما ولیس األمر �ذلك، وتعقبه 

أ�ًضا، المقصود أن الكتاب ُینتفع �ه و�ستفاد منه و�صفو وتعقبه من تعقب الذهبي  ،الحافظ الذهبي
 فیه خلل في الشرط �بیر.منه صحیح �ثیر لكن فیه أ�ًضا ما 

 ؟نترنت فهل �جوز لي عند النقل أن أقول: قال شیخناأنا أحضر الدروس على اإل  �قول:
ولكن تبین، ال ُتدلس، لیفهم من حالك أنك رحلت لطلب العلم، إنما ُتبین تقول: سمعت  ،نعم تقول 

 غیرها.أم أشرطة أم نترنت الدروس من خالل الوسائل، اإل
  مبتدئة في طلب العلم، أرشدني إلى الطر�قة التي أستفید من الشرح؟هذه تقول: أنا 

مبتدئة في بدا�ات الطلب من  ى�ان معنإن آخر،  االطر�قة اقرأي المتن وردد�ه، واقرأي علیه شرحً 
ألنه مطول، والمبتدئ علیه �األر�عین وشروح  ؛فأظن الشرح ما یناسبالطبقة األولى من المتعلمین، 

  األر�عین ثم العمدة، یتدرج في طلب العلم.
نَّة في قراءة �تب  ود أّوًال أو فهل أقرأ شرح سنن أبي دا ،دنُت قد بدأُت �قراءة سنن أبي داو �السُّ

رح ود لو قرئ معه شرح الخطابي؛ ألنه شروح البخاري؟ �عني مع سنن أبي دااجعل الجهد في ش
ا ال �عوق   وفیه فوائد عظیمة مع العنا�ة �البخاري وشروحه. ،مختصر جد�

فهل  ،وسمع األذان �عد ذلك ،فأفطر ،شخص صام ووهم �أنه سمع أذان المغرب قبل أن �فطر
  صومه صحیح؟
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یؤذن على الغروب فاألصل �قاء النهار، فالصوم غیر  اهذا إذا �ان المؤذن الذي سمعه دقیقً 
ألن  ؛ال بد من التأكد من غروب الشمسفو�ن �ان ُعرف أنه یتأخر أو ال ینضبط و�ذا  ،صحیح

 الغروب هو الحد.
فما توجیهكم  ،�قول: هناك جهاز یباع لهدف سماع القرآن وأنت في الصالة لمن ال �حفظ القرآن

  لمن فعل هذا؟
إذا عجز عن ذلك فیعدل  الذي ال �حفظ القرآن علیه أن �حفظ ما تصح �ه صالته، هذا ال بد منه،

 إلى ما أرشد إلیه من األذ�ار.
علیه هل استوعب  هل القسطالني استوعب جمیع الموجود من روا�ات الصحیح؟ و�ناءً  �قول:

  الروا�ات التي یذ�رها الشراح غیره؟
وذ�ر الفروق بینها أكثر من غیره، �عني ال یوجد شرح  ،على �ل حال القسطالني اهتم �الروا�ات

منه، ال فتح الباري وال غیره في ذ�ر الروا�ات، واإلشارة إلیها ولو لم یترتب علیها فائدة، ومع قر�ب 
ذلك فاته ما فاته، فقد وجدُت �عض الروا�ات التي أشار إلیها ابن رجب في شرحه ال توجد عند 

 الیونیني وال عند القسطالني.
  ما رأ�كم في طبعة البخاري الطبعة العامرة؟

بعة التر�یة في ثمانیة أجزاء، طبعوا الصحیحین، وأتقنوا صحیح مسلم أكثر من البخاري، العامرة الط
 ا�سیرً  ًئامفیدة نافعة من الشروح، وأما البخاري فلیس علیه شيء إال شی سلم حواشٍ وانتقوا على م

ا  وعلى �ل حال �غني عنه الطبعة السلطانیة. ،یبین �عض األلفاظ. وهذا �سیر جد�
�ن �قول: �یف الجواب عن شبهات من �طعن في أحادیث الجامع �قوله: إن فیها هذا من البحر 

 ،لم �صرحوا �السماع �طرق أخرى ال في الصحیح وال خارجهو أحادیث وردت عن طر�ق مدلسین 
معروف أن المدلسین  وهم من طبقة ال تقبل مرو�اتهم إال إذا صرحوا �السماع أو ما �قوم مقامه؟

وهذا �له في  ،والثالث ال بد من التصر�ح ،طبقات، الطبقة األولى والثانیة احتمل األئمة تدلیسهم
خارج الصحیح، أما ما ُ�خّرج في الصحیح فاألحادیث محمولة على االتصال أّوًال ألن األمة تلقت 

لكن  ،تصال األسانید والتدلیس ُمخلهذین الكتابین �القبول، واألمر الثاني: شدة اهتمام الشیخین �ا
یبقى أنه ما دام  �الصحیح فهو إما أن �حمل على االتصال و�ثیٌر منه ُوجد مصرٌح فیه �التحدیث 

 ،في المستخرجات والكتب األخرى، وما لم یوجد فهو محمول على االتصال تحسیًنا للظن �الشیخین
ث وألن األمة أطبقت على تلقیهما �القبول، وال شك أن م ثل هذا هو المتعین. حینما ینتقي الُمحدِّ
إن البخاري تعمد إلى هذه الروا�ة التي  :البخاري ومسلم من حدیث شخص ُتكلم فیه أال نقول

 ضبطها هذا الراوي؟ 
مسلم الذي طعن فیها �عض  عندنقول فیما عنعنه المدلس مثل حدیث أبي الز�یر عن جابر أ�ًضا 

ن �تا�ه أعظم من مسألة تدلیس، أعظم من مسألة تدلیس، تدلیس �ا أخي مسلم شأ :العلماء، نقول
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�عني هو مجرد إخفاء، وهذا الراوي الذي ُرمي �التدلیس هل نجزم �أنه دّلس �ل ما رواه؟ ما نجزم، 
 فلیكن ما رواه البخاري أو مسلم من هذا النوع مما جزم �أنه تلقاه عن شیخه مباشرة.

هل أبدأ �التردید من  ،ن المؤذن یؤذن إال في منتصف األذانماذا أفعل حینما لم أنتبه أ �قول:
 تبدأ �ما فاتك، تبدأ �ما فاتك، ثم تلحق �ه، وعادة المؤذن أن یترسل. بدا�ة األذان أم أكمل األذان؟

ألن �ثیًرا �قولون لنا مستوى  ؛فهل لنا أن نحضر الشرح ،نحن مجموعة مبتدئین في الطلب �قول:
  مستواكم ولن تفهموا؟ناسب یالشرح ال 

 و�ال فا�حثوا عما ینفعكم. ،جر�وا إن فهمتم �عد أن بذلتم األسباب فاستمروا ،جر�وا :أنا قلت
 طالب:...

 جهل مبني على غلبة الظن �التمام. 
ون ؤ الش ،هذا موجود في قطر ُیوزع في قطر أین نجد شرح ابن الملقن على البخاري؟�قول: 

لكنه ُمنع ووقف عن التوز�ع لمشكلة ماد�ة خالًفا بین  ،ینیة یوزعونهون الدؤ اإلسالمیة �قطر، الش
 �عني وصوله سهل إن شاء هللا. ،وعلى �ل حال �عني أمرها أ�سر من �عني سهل ،المحققین

 طبعة دار ابن �ثیر.  ما أفضل طبعة لكتاب المفهم للقرطبي؟
 أم یلزم أن �غسل له؟ ،ماء�قول: هل �كفي فیمن أصاب رجًال �عیني أن ینفث علیه أو ینفث �

 �عني الوارد االستغسال.
ما نصیحتكم في االشتراك في اإلنترنت �البیت من أجل الزوجة واألوالد إذا لم �كن هناك  �قول:

إذا لم �كن هناك رغبة أكیدة فالسالمة ال �عدلها شيء، واحمد  رغبة أكیدة فیه من ِقبل الزوجة؟
من منفعة فیه أضرار ومفاسد ال �قدر قدرها إال من وقع في  �قدر ما فیه هألن ؛ر�ك على العافیة
وجد من هؤالء المراهقین وجدهم �طلعون على أشیاء لم �كونوا یتمكنون من  ،مشاكل ومصائب

المراهقین ما لهم رغبة في  لكن أكثر ،رؤ�تها قبل وجود هذه اآلالت، نعم فیها حضور الدروس
 دروس وال في غیره.

وهل هناك �عض  ؟الطر�قة المثلى لحفظ األحادیث و�الذات إذا �انت �األسانیدما هي �قول: 
ألن عمري  ؛وأرجو توجیه �عض النصائح قبل البدء �الحفظ األشیاء التي تساعد على الحفظ؟

  ستة عشر عاًما؟
ا للحفظ، وطر�قة الحفظ سواء �انت لألحادیث للقرآن أو  ،العمر مناسب للحفظ، العمر مناسب جد�

حادیث أو لكالم أهل العلم من المتون وغیرها مشروحة ومبینة في مناسبات �ثیرة، وفیها أشرطة لأل
 مسجلة.

�قول: هل �جوز الترحم على المخالفین من أهل البدع واألهواء مثل الزمخشري والرازي والمعري 
نَّة وابن عر�ي وأضرابهم؟ و�ذا ترحمنا علیهم فهل �عد من �اب إنصاف أهل  لهم؟ و�صدق فینا السُّ

  ؟]١٠[الحشر:}ُءوا ِمْن َ�ْعِدِهْم َ�ُقوُلونَ {َوالَِّذیَن َجاقوله تعالى: 
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ما دام في  ،اإلسالمُیترحم علیه ما لم تخرجه بدعته عن دائرة  ،على �ل حال المسلم ُیترحم علیه
فمثل اإلسالم أما إذا �انت البدعة مغلظة مخرجة عن دائرة  ،و�دعى له ،یترحم علیهاإلسالم دائرة 

لذر�عة أال ُیترحم اوقد ُ�سلك من �اب السد  ،اإلسالمهذا ال یترحم علیه �غیره ممن خرج عن دائرة 
فعندما تقول: قال الزمخشري  ،لئال أن نغرر �ه الصغار ؛اإلسالمعلى شخص ولو �ان في دائرة 

وتردد هذا في درس أو في دروس هذا الطالب ما �عرف أن  -رحمه هللا-، قال الرازي -رحمه هللا-
هذا الذي ُیترضى عنه و�ترحم علیه عنده مخالفات وطوام �برى في العقیدة، الزمخشري �قول �خلق 

وقد �ّفر األئمة من �قول �خلق القرآن، و�ن �نا ال نجزم �كفر الزمخشري وال  ،القرآن ومعتزلي
، لكن المقالة شنیعة، فُیخشى من أنصاف المتعلمین الذین ال شخص �عینه ممن �قول بهذه المقالة

 تحتمل عقولهم مثل هذه األمور أن �غتروا �مثل هذا، �هللا المستعان.
 طالب:...

 ال، ابن عر�ي بدعته مغلظة، بدعته �بیرة.
 طالب:...

تب على ال إذا تر إهو ُیترحم علیهم و�دعى لهم ما لم �كن في ذلك تغر�ر �غیرهم. مسألة سیاسة 
 هذا ُمشكل. ،ذلك أن �غتر بهم من �غتر

 طالب:...
 ال، البدعة البدعة. 

 طالب:...
 .وحدة الوجود هذه من أشنع البدع البدعة ُمكفرة �عني ،على �ل حال البدعة مغلظة

 طالب: .........
انحل  ،ابتداء انتهاء الوحي، ال �یفأي انتهاء ابتداء الوحي؟  ،وانتهاؤه :قد �كون مراده �قوله 

 اإلشكال �حدیث أنس.
أن �تاب الرد على الجهمیة منسوب  -رحمه هللا-قرأت في سیر أعالم النبالء للذهبي �قول: 

  ألن في سنده الخضر بن المثنى وهو ضعیف؟ ؛وأنه لم یؤلفه ،-رحمه هللا-لإلمام أحمد 
بهذه الطر�قة، في إسنادها راٍو ضعیف فینتهي الكتاب  اهذا مسلك �سلكه الحافظ الذهبي ینسف �تبً 

على هذا، شیخ اإلسالم عندي أكثر من مئة نقل عن �تاب الرد على الجهمیة منسوب لإلمام 
  اإلسالم.أحمد، أكثر من مئة نص ینقله شیخ 

ولكن أشرك معها نیة الوضوء ألظل  ،اإلبرادو ا ثالث مرات، للنظافة أنا أغتسل یومی�  هذا �قول:
ال بد ما دام للتبرد أن ُتفرد أعضاء الوضوء، توضأ قبل هذا الُغسل وضوءك  على طهارة �شكل دائم؟

 ثم �عد ذلك تعمم بدنك �الماء للتبرد. ،للصالة
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هل أنا مأجور  ،نیة الوضوء ألظل على طهارة �شكل دائم :�قول ؟�قول: هل أنا مأجور في ذلك
 ،لكن التبرد هذا لیس فیه أجر إال إذا قصدت �ه أن تستعین بهذا التبرد ،األمور �مقاصدها في ذلك؟

 فتؤجر علیه. ،و�نشط جسمك على طلب العلم أو على الصالة أو على غیرها مما �قرب إلى هللا
نَّة الراتبة �عد المغرب، وعندما آتي إلى الدرس  صلیُت المغرب في أحد المساجد ولم أصل السُّ

نَّة مع تحیة المسجدأص  نعم فعلك صحیح. فهل فعلي هذا صحیح؟ ،لي السُّ
فأرجو  ،سمعتكم في برنامج شرح التجر�د الصر�ح وقد ذ�رتم مسألة وقوع الفأرة في السمن �قول:

  أن تبینوا لنا المسألة واضحة مع سرد الخالف فیها إن أمكن و�ارك هللا؟
قعت الفأرة في السمن المائع والجامد، �فرقون في هذا، التفر�ق بین السمن المائع والجامد، إذا و 

إن الفأرة  :و�ن �ان مائًعا فأنا أعجب حینما ُ�قال ،�ان جامًدا فألقوها وما حولها ماوجاء أ�ًضا فی
�یف تغاص في السمن الجامد؟ ألن الذي �میتها الغرق، �ونها تنغمس  ،تموت في السمن الجامد

 في الجامد �مكن أن تغرق وتموت؟في هذا السمن ثم تغرق فتموت، 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

أنا أعجب من طرق مثل ثم غاصت فیه؟  اإذا وجدناها في الجامد في أسفله أال �مكن أنه �ان مائعً 
 .هذه المسألة

 .علم�هللا أ  
 وعلى آله وأصحا�ه أجمعین. ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد 

                 
 
 


